
munkája, aki a darab rendezője és a cím-
szerep alakítója.) Úgy kurtították meg a
szöveget, hogy a játékidő ne haladja meg a
hetven percet. (Ennél többet egy álldogáló
közönség valóban nem visel el.) A több
cselekményszálú darabból ki-emelték a
Hazug által okozott bonyodalmakat, és
elsorvasztották a Florindo-Brighella
cselekményszálat. Kimaradtak
természetesen a velencei couleur locale-t
biztosító hangulatfestő jelenetek is. A re-
dukált szituációsornak voltak ugyan
zökkenői, de ez nem okozott különösebb
zavarokat. (A commedia dell' arte-mesék
naivitása ma már a legegyszerűbb
közönség realitásérzékét is kikezdi, a sztori
hitelesítését tehát nem is érdemes
különösebben ambicionálni.) Érezhetően a
csapdaszituációkra koncentráltak, azok-ra
a helyzetekre, amelyekből a szereplők nem
látnak kiutat, és vagy minden ügyességüket
összeszedve végül is kivágják magukat,
vagy a közönség nem kis örömére csúfosan
pórul járnak. E csapda-szituációk egyrészt
füzért alkotnak, más-részt önállósulnak is,
tehát a cselekményből kiszakítva is
értelmezhetők és élvezhetők, ezért
különösen alkalmasak arra, hogy egy
fluktuáló közönség figyelmét
bekapcsolják, lekössék. Hasonlóan sze-
rencsés kezűek voltak a belső szöveg-
tömörítések. Köztudomású, hogy a com-
media dell' arte legfőbb hatáseleme a
l azzo , a virtuóz bohóctréfa, és a szöveg jó
esetben csak mozzanatnyi része a játék
viharzó lazzisorozatának. Goldoni dia-
lógustechnikája gyakran követi még ebben
a népi bohózatot. Szereplői a
csúcsjelenetekben kurta szöveggesztu-
sokkal csapnak össze. (Megkönnyítve
ezzel az appercepciót a mostoha körül-
mények között figyelő nézőnek is.) A fő-
iskolások következetesen végiggyomlálták
a szöveget, és ahol csak lehetett, ilyen
tőmondatos riposztokra, kontracsatákra
csupaszították.

A kanavászra épített szituációsor ezek
után teljesen a bohóctréfák foglalatául
szolgált. Nem állítom, hogy tudatosan
jutottak ilyen eredményre, de ettől a dolog
csak tanulságosabb. Tulajdonképpen egy
„véletlen" adta kezükbe a kulcsot,
nevezetesen az, hogy a commedia dell' arte
népi szerepkörére (a buta Zanni és párja,
Columbina) éppen bohóciskolásokat
sikerült megnyerniök. (Balogh Lászlót és
Vági Zsuzsát.) Testi ügyességükkel,
drasztikus játékcsattanóikkal szí-
nésztársaikat messze megelőzve férkőztek
a közönség kegyeibe. Erre a többiek is
rákapcsoltak. Előadásról előadásra

dúsultak a lazzók, valamennyi színész
ebben az irányban fejlesztette szerepét, és
dicséretükre legyen mondva, a vetélkedés
nem vált ripacskodássá, poénvadászattá. A
főiskolai stúdiumok helyzet- és
fantáziagyakorlatai dobódtak „placcra", a
kimeríthetetlen játékvariáció kellékek-kel,
karakteres mozgásokkal és a maga-
tartástípusokat karikírozó tickekkel.

A hálás közönség feledte, hogy a meg-
valósítás nem mindig követte a szándékot.
Az esetlenségek, a minuciózus be-
próbáltság hiánya helyenként lassította a
tempót, döcögtette a ritmust. Feltűnően
szegényes volt a zene, teljesen hiányzott a
tánc, a commedia dell' arte egyébként
elmaradhatatlan eszköze. De a produkció
mindezzel együtt igen jó volt, a színház
eleven energiáit sugározta.

A Huszonötödik Színház színészei és
stúdiósai a commedia dell' arte egy másik
rétegét erősítették fel Molière darabjában.
Az előadás a különböző helyszíne-ken
hangsúlyozottan „itt és most" folyik, a
szövegrögtönzések olykor Hofi Géza
módszerére emlékeztetnek, közvetlenül
„cikizik" a közönséget. De az elő-adás
gyúnyanyagát mégsem ezek a kiszólások
adják. Ebben a környezetben maga a
történet is eleven konfliktusokat érint. Az
„alvó városok" ugyanis napközben minden
bizonnyal asszonyvárosoknak is
mondhatók. A gangokon, lépcsőházakban
szállingózó híresztelések, pletykák.
Dandin féltékeny kifakadásait, Angyalka
szemtelen magamentségeit, tehát Molière
szövegeit a környék lakói naponta szinte
azonos szcénákban hallják, csak ki kell
nyitniok a lakásablakot. A színház törté-
nete a trufát élményjátékként határozza
meg, és a kis társulat ennek minden lehe-
tőségét kiaknázza. A megvalósítás itt több
szakmai kötözködésre ad alkalmat, mint A
hazug esetében. Olykor igen zavarosak a
térhelyzetek, a figurák (talán a Dandint
játszó Tardy Balázs, illetve Galkó Balázs
kivételével) meglehetősen sematikusak, és
az olcsó ripacskodás el-burjánzása is
fenyeget. Tehát egy erős rendezői kontroll
mindenképpen ráférne a jó úton induló
társulatra.

Mert az ekhós szekér, úgy hírlik, megy
tovább. A debreceni Csokonai Színház az
évadnyitó előadással egyidőben máris újra
indít egy truppot a hajdúsági tanyákra.
Budapesten pedig megint az amatőrök
jelentkeztek új kezdeményezéssel:
Metropódium néven színjátszó-csoportok
lépnek fel a földalatti-végállomásokon
(esténként felnőtteknek, vasárnap délelőtt
gyerekeknek).

„Fiatalok színháza ’77”

Nemzetközi amatőrszínjátszó-
tanfolyam Magyarországon

Az Amatőr Színházak Világszövetsége
(AITA/IATA) már ötször rendezett
nemzetközi tanfolyamot fiatal amatőr
színházi szakemberek részére azzal a cél-
lal, hogy rendezőknek, színházzal foglal-
kozóknak - akik az amatőr színházat
közösségformáló helynek, eszköznek te-
kintik - munkájukhoz módszertani se-
gítséget adjon.

A nemzetközi tanfolyam terve 1971-ben
született meg, és kísérletképpen még
abban az évben Dániában rendezték az
első összejövetelt. Ezután Írország (két-
szer), Anglia, Hollandia és Finnország
adott otthont a TIP-nek (Theatre for
Young People). Mint a neve is mutatja,
fiatalok színházáról van szó, így a tan-
folyamokon a korhatár 18-30 év. Mivel
majd' minden tagországban tartanak
továbbképző tanfolyamokat az amatőr
színházak rendezőinek, ennek a kurzus-
nak az lenne a feladata, hogy az egyes or-
szágok hasznos tapasztalatait - össze-
gyűjtve és feldolgozva -- magasabb szin-
ten tegye elsajátíthatóvá, hogy a maga-
sabb szinten feldolgozott ismeretanyag
visszajutva a tagországokba, a nemzeti
amatőr színházak továbbfejlődését segítse
elő.

Először tavaly tartották a tanfolyamot
szocialista országban, hazánkban. Zala-
szentgrót, a kis járási székhely modern
művelődési házával, iskoláival, kollé-
giumával kellemes helyszíne volt július-
augusztusban a tanfolyamnak, amelyen
tizenkét országból közel hetvenen vettek
részt. A tanfolyam sikerét a hazai
védnökön, a Népművelési Intézeten kívül
szívügyének tekintette a Zala megyei
tanács, de a házigazda Zalaszentgrót és a
járási művelődési központ is. Ennek is
köszönhető, hogy a tanfolyam végeztével
az AITA leköszönő elnöke, Georg
Malvius szavait nemcsak az udvariasság
diktálta, amikor hangsúlyozta: nagyon
fontos a szövetség továbbfejlődése szem-
pontjából, hogy szocialista országban,
baráti környezetben tarthatták meg a
kurzust, ugyanis a különböző nemzetiségű
fiatalok így nemcsak munka közben
találkozhattak egymással, hanem köz-
vetlenül megismerhették a magyar, és



ezen keresztül a kelet-európai szocialista
valóságot is. S ennek a tanfolyamnak a
közvetlen szakmai haszna mellett ez a
látókörbővülés, a különböző nemzetiségű
fiatalok közötti közeledés az igazi
jelentősége.

A zalaszentgróti kurzuson öt szekció-
ban folyt a továbbképzés. Valamennyi
szekcióra érvényes, hogy az úgynevezett
asszociációs játékokra készítették fel a
hallgatókat. Azaz nem a hagyományos
drámák interpretálását tartották céljuk-
nak, hanem azokat a színjátszó formákat
részesítették előnyben, amelyek közvet-
lenebbül képesek közösségformáló hatást
kifejteni. A szekciók munkáját a nagyon
intenzív fizikai munka, a lazító,
koncentráló, kontaktust teremtő gyakor-
latok sora alapozta meg. A foglalkozások
naponta hat-tíz óra hosszat tartottak.

Georg Malvius, aki „civilben" a Finn
Nemzeti Színház rendezője és a Svéd
Királyi Színiakadémia tanára, improvizá-
ciós gyakorlatokat oktatott: hogyan lehet
különböző, azonos témára készített
improvizációs helyzetgyakorlatból meg-
komponálni a témából következő elő-
adást. A témát a csoport tagjai határozzák
meg, a tanárnak az a feladata, hogy a
téma kifejtésére alkalmas helyzet-
gyakorlatok improvizálására késztesse a
résztvevőket, rávezesse őket a szelekció, a
csoportosítás, a komponálás elveire és a
gyakorlati megvalósításhoz adjon út-
mutatást.

A tanfolyamon a téma az erőszak volt,
s ezt közelítették meg először zártabb,
merevebb, mondjuk úgy, „irodalmi
színpadi" formában (akkor még nem ol-
dódtak az egyéni és társas görcsök), majd
egy lazább, játékosabb, epizodikus szer-
kesztésű kísérletben (ennek csak a kör-
vonalai alakultak ki, mivel ez a csoport
volt a legnagyobb, s itt lehetett a leg-
nehezebben dolgozni; ugyanakkor ennél
a módszernél az egymáshoz csiszolódás

igen fontos, ám a rendelkezésre álló idő
kevésnek bizonyult).

Az improvizációs módszerrel szoros
rokonságban van másik két szekció me-
todikája. John Ytteborg, a norvég szüle-
tésű angol színész-rendező, az AITA je-
lenlegi elnöke, a kreatív dráma gyakorla-
tával, Willem-Jan Raijmakers, holland
felnőttoktatási szakember és színész-
pedagógus pedig a szociodrámával is-
mertette meg a résztvevőket.

A kreatív dráma kifejezés magyarul
meglehetősen sután hat, mégis jobb híján
ezt használják nálunk is annak meg-
jelölésére, hogy a dráma, a színjátszó
módszer elsődlegesen pedagógiai célokat
szolgál. A pedagógiai célú színházi
módszereket meglehetősen széles körben
használják a skandináv és angolszász
államokban, valamint Hollandiában. Ná-
lunk is van néhány próbálkozás ezzel
kapcsolatban. Míg nálunk elsősorban a
gyermekszínjátszás körében használatos
a fogalom, addig az említett államokban
a felnőtt közösségek formálásában is.

Mi a kreatív drámai módszer lényege?
Nem színésznevelés, nem is a minden-
áron való produkciókészítés a célja, ha-
nem az, hogy a színjátszás módszereivel
mindenkinek lehetőséget teremtsenek az
önkifejezésre, segítsék az alkotókészsé-
gek kifejtését, tegyenek érzékennyé a
külvilággal szemben, buzdítsanak a kap-
csolatteremtésre. Ez nem elsősorban te-
rápia, hanem intenzív közösségi tevé-
kenység, amelynek során a személyiség
fejlesztése, a közösségteremtés és a kom-
munikációs készség kialakítása a cél.
Ehhez sok-sok egyéni és társas fizikai
gyakorlat, egyéni és közös elemzés, szi-
tuációs játék, improvizáció juttathat el.

A tanfolyamon egy táncestély közben
lejátszódó lelki lemeztelenedés és vissza-
gubózás folyamatát dolgozták ki, csak-
nem előadáskész színvonalon. Ezt az
eredményt meghatározta az, hogy itt
mesterségesen összehozott szakmai cso

port dolgozott, nem pedig olyan emberek
együttese, akikre ezzel a módszerrel hatni
akarnak.

A szociodráma nagyon sokban hasonlít
a kreatív drámához, egy dologban
azonban alapvetően különbözik tőle:
társadalmi céljában. Ugyanis a szocio-
dráma mindig körülhatárolt társadalmi
csoport konkrét problémáira keres választ.
Itt sem az előadás a cél, hanem az oktatás,
a felvilágosítás; az, hogy a csoport tagjai
tudatosan átéljék problémát okozó
helyzetüket és keressék a problémák
megoldásának módjait. A szociodráma
módszerét Hollandiában a fel-
nőttneveléssel foglalkozó szakembereket
képző egyetemek és főiskolák kötelező
tárgyként oktatják. Ezzel a mód-szerrel
gyakran élnek az elmaradottabb,
tanulatlanabb rétegek körében. A csoport
akkor válik valóban csoporttá, ha tagjait
személyesen érinti az a probléma,
amelynek feloldására e módszer segítsé-
gével vállalkoznak. Willem-Jan Raij-
makers beszámolt egy olyan szociodráma
foglalkozássorozatról, amelynek részt-
vevői fiatal munkanélküliek voltak, akik a
társadalomnak agresszióval válaszoltak a
munkából való kirekesztettségükért. A
foglalkozásokon a probléma
körülhatárolása után a kreatív drámai
módszernél már említett kizárólagosan
dramatikus eszközökkel igyekeztek vá-
laszt találni arra, milyen módon lehet át-
vészelni értelmes körülmények között a
munkanélküliség időszakát. A foglalko-
zások hatására a csoport nagy része a
korábbinál jóval kiegyensúlyozottabban
reagált a kényszerű helyzetre, sőt jó
néhányan a kialakult közösség segítségé-
vel megtalálták a helyüket a társadalmi
hierarchiában is.

A kurzuson a csoport minden tagjának
csak egyetlen közös élménye, problémája
volt. Ez pedig az iskola. Ezt a tág
fogalmat emberi viszonyokkal kellett
megtölteni, olyan viszonyokkal, amelyek
az iskolákban általában létező ellen-
téteket kifejezik. Mivel a csoport leg-
erősebb egyénisége, véleményvezére egy
nyugatnémet tanító volt, a nyugatnémet
iskolarendszer lett a játék kerete, és az
ellentét egy új módszerekkel kísérletező
tanár és a maradi igazgató között feszült.
(A tanár-diák nyilvánvaló ellentét rész-
ben az azonos életkor, részben a társa-
dalmi általánosítás leszűkített lehetősége
miatt háttérbe szorult.) A dramatikus-
improvizációs játékok során ez az ellen-tét
beágyazódott a társadalmi struktúrába,
ezáltal általános síkra terelődött

Georg Malvius csoportja



anélkül, hogy a kellő elemzés a problémák
gyökerét, okait kiderítette volna. Az
egyéni felelősség helyett így a struktúra
felelőssége vált elsődlegessé, illetve
másodlagos emberi körülmények (az
igazgató szívbaja, rossz családi élete) let-
tek a problémák forrásai. A csoport
tagjainak nagy része nem volt jártas a
választott oktatási rendszerben, ezért az
elemzéseknél a nyelvi nehézség, valamint
a probléma kifejtéséhez túl rövid idő miatt
csak részleges eredményt hozott ez a
szekció.

Két csoport színésztréninggel foglal-
kozott. Bruno Clementin - aki Marcel
Marceau-tól tanult pantomimet - moz-
gástechnikát oktatott; olyan gyakorlato-
kat, amelyek segítségével a test egészét
mint korlátlan gazdagságú kifejezőesz-
közt lehet használni. Maya Grischin Tan-
geberg, svájci pedagógus pedig a maszk
és a mozgás kapcsolatát ismertette.

A már-már karikaturisztikusan egyé-
nített svájci karneváli maszkok egy-egy
karaktert jeleztek. Ehhez kellett kialakí-
tani a maszk gazdájának életútját, a tár-
gyakhoz és másokhoz való viszonyát,
érzékeltetni környezetét, megkeresni a
maszkra asszociáló állat mozgását. A
maszkból adódó játékokat éppen úgy ki-
dolgozták, mint a maszknak ellentmondó
mozgásrendszert. Végül a csoport tagjai
az egyénenként és közösen kidolgozott
jellemrajzokat előadássá - egy születés-
napi összejövetellé - főzték.

A tanfolyamnak tizenkét magyar részt-
vevője volt. Az angol nyelvtudás volt a
részvétel szinte egyetlen feltétele. Sajná-
latosan - nyelvtudás híján - éppen a leg-
jobb együttesek vezetői hiányoztak a
tanfolyamról. A magyar hallgatókkal
beszélgetve kitűnt, hogy a jelentős együt-
tesekben sok tekintetben a tanfolyamon
kipróbált módszerekhez hasonló módon
folyik a munka, mégis sok apró részlet
gazdagíthatta volna a legjobbak munkáját
is. Hát még a többi csoportét! De
felvetődött az is, hogy ezeket a módsze-
reket nemcsak a színjátszó mozgalomban
hasznosíthatnák, hanem a klubélet fel-
lendítését, új útra terelését is szolgálhat-
nák.

A magyar hallgatók írásban rögzítették
tapasztalataikat, a gyakorlatokat, a
szituációs játékokat. Ezeket, a csoportok
hivatalos napi munkanaplójával egye-
temben, a Népművelési Intézet kiadta, és
az érdeklődő amatőr együttesek ren-
delkezésére bocsátotta. A következő TIP-
tanfolyamot idén Portugáliában rendezik.

N. I.

SZÁNTÓ JUDIT

Igazolatlan repríz

( Borisz Vasziljev:

A hajnalok itt csendesek
és Kerekes Imre:
Kapaszkodj Malvin, jön a kanyar!
című művei a szegedi
Nemzeti Színház Kisszínházában)

Annyi egyéni hangú, országos viszony-
latban is jelentős rendezés, sőt: rendezői
kezdeményezés után némiképp fájdalmas
a kritikusnak, hogy a címben summázott
értékítéletét megindokolja - fájdalmas
annál is inkább, mert Giricz Mátyás-nak
épp e fentebb említett, izgalmas tel-
jesítménysorozatát nem méltányolta kel-
lőképp az országos kritika és szakmai
közvélemény, amely általában érzéketlen
a közép- (és idősebb) korú fiatalok iránt.
Mindezt figyelembe véve úgy vélem, az a
méltányos, ha a mostani kudarc fölött
gyorsan napirendre térünk, s azt egy
jelentős művészegyéniség egyszeri
kihagyásaként nyugtázzuk, amilyen a
legfényesebb pályán is akad. Szólni róla
azonban mégis érdemes, mert ez az
áramszünet nem egészen véletlen és nem
is veszélytelen jelenség.

Talán nem tévedek, ha úgy vélem:
Giricz elsősorban a Kapaszkodj Malvin !
kedvéért tervezte meg ezt az estét. Köz-
ismert az a hajlandósága, hogy korábbi
sikereit újra elővegye és kipróbálja, mit
mondanak a mának, illetve miféle szín-
padi módosulásokat igényelnek a leg-
frissebb jelen feltételei között Ez a ten-
dencia Adam Hanuszkiewicztől Peter
Brookig korunk számos jelentős rende-
zőjénél megtalálható, és csábítása érthető,
hiszen hármas konfrontációra ad alkalmat:
a rendező mint alkotó művész egy-szerre
szembesülhet a művel, a közönséggel és
önmagával, három tényezővel, melyek
ugyanazok és mégis mások, mint a
korábbi nekifutások idején.

Kerekes Imre szatirikus-groteszk do-
kumentumjátéka a bemutató idején, 1967-
ben országos feltűnést keltett. Egy-felől a
nagy drámapályázat egyik díjazott
művéről volt szó, mely egy, a művészet-
ben addig kiaknázatlan téma akkor merő-
ben újszerűnek számító kezelésével mél-
tán került az érdeklődés homlokterébe;
másfelől Giricz Mátyás debreceni pro-
dukciója nemcsak egyedülállóan adekvát
volt, de meg is haladta a szöveget, elfedte
hiányosságait és sziporkázóan szellemes,
gondolatébresztő, tartalmában-formájában
egyaránt újszerű totális színházi élményt
nyújtott.

Nem tudom, miért érezte mára a
rendező úgy, hogy ez a játék nem tölt ki
(vagy netán: nem ér meg) egy teljes
műsoridőt. Igaz, terjedelme nem több
másfél óránál, de ez dúsítható lett volna,
esetleg még szöveggel is, játékokkal
mindenképp, és a mai, rövid játékidőket
tekintetbe véve, az élmény intenzitása
bőséggel kárpótolhat az elmaradt
tízpercekért. A probléma nem formális,
hanem elsőrendűen tartalmi kérdés. Bár
ismétlem, a rendező indokait nem isme-
rem, úgy tetszik: maga is érezte a téma
iránti érdeklődés lanyhulását és ezért
próbálta meg két oldalról is tűz alá venni a
közönség meglehetősen csökevényes rea-
gálókészségét, az avantgarde megközelí-
tést egy hagyományosabbal kiegészítve.

Való igaz: a második világháború
jelenleg utókorának „rossz" szakaszát éli.
Annyi műalkotás, könyv, film, szín-
darab, tévé- és hangjáték foglalkozott
vele, merítette ki minden aspektusát,
hogy a közönség egy jelentős része rezisz-
tenssé vált, még akkor is, ha a fiatalabb-
jára igencsak ráférne az ismeretanyag
csakúgy, mint annak művészi általáno-
sítása. Ha ezt az ellenállást valami legyőz-
heti, úgy az valószínűleg nem a doku-
mentumműfaj, hanem a szuverén művé-
szi alkotás, amely részben a nagy
kataklizmából átélhető emberi sorsokat és
maga-tartásokat képes kiragadni, részben
a mába is átívelő tanulságokat hordoz,
aktuális reagálásokat ébreszt. Tíz év
ebből a szempontból sokat számít. 1966-
ban, a drámapályázat idején, Kerekes fel-
táratlan, legföljebb történészkörökben
ismerős témához nyúlt; azóta Nemes-
kürty István könyve (Rekviem egy had-
seregért), majd Örkény István színpadi
változata (A holtak hallgatása) a nagy-
közönség számára is megnyitotta a kér-
dést, méghozzá mind tudományosan,
mind művészileg mélyebben és színvona-
lasabban. Másfelől színházi közkinccsé
vált az akkori előadás számos művészi
szenzációja is, a körszínházi forma, a
merész műfajváltogatás, a „játék a játék-
ban", az epikus és totális színházi meg-
oldások. Mindezen okokból a mű gyengéi
- már annak idején is nehezményezett
gondolati szegényessége, mondanivaló-
jának közhely volta - ma sokkal bántób-
ban lépnek előtérbe. Eleve kérdésesnek
tűnik tehát, hogy érdemes volt-e a
Kapaszkodj Malvin!-t beilleszteni Giricz
rendezői repríz sorozatába.

Persze ez az okoskodás empirikus jel-
legű; egy förgeteges sikerű előadás bizo-
nyára más töltetet adott volna gondola-


